
Alþingi , u 
Erindi nr. Þ W  ̂  

komudagur 2 (dM- Söoé>
Félagsmálanefiid Alþingis

Húsavík, 26. apríl 2006

Varðar: Þskj. 1133 — 771. mál, frumvarp tíl laga um breytingu á lögum nr.
47/1993, um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska 
efnahagssvæðisins, og lðgum nr. 97/2002, um atvinnuréttindi útlendinga.

Af hálfu Verkalýðsfélags Húsavíkur er hér með komið á framfæri mótmælum við 
lögfestingu ofangreinds frumvarps. Mjög varhugavert er að nýta ekki heimild til að 
fresta gildistöku reglna Evrópusambandsins hvað varðar aðgengi ibúa nýjustu ríkja 
Evrópusambandsins að íslenskum vinnumarkaði. Átök og ágreiningur sem uppi hefur 
verið um á síðustu misserum, m.a. í tengslum við starfsemi svonefridra 
starfsmannaleiga, sýna mjög glöggt að vinnumarkaðurinn hérlendis er ekki undir það 
búinn að takast á við svona stóra breytingu í einni sviphendingu. Nærtækra væri að 
láta betur reyna á hvort eitthvert hald er í þeim lögum og reglum sem sett voru í lok 
síðasta árs og undirbúa málið betur áður en enn meiri rýmkun á sér stað en orðin er.

Á það má líka benda að í umsögn fj ármálaráðuneytisins er ekki gert ráð fyrir þvi að 
frumvarpið hafi kostnað i för með sér. Þó blasir við nú þegar að islenskt kerfi, til 
dæmis velferðarkerfið, er vanbúið að taka þeirri miklu fjölgun erlends vinnuafls sem 
þegar er orðin. Hvað þá heldur að það sé fært um að óbreyttu að takast á við enn meiri 
fjölgun. Samfélagslega er þó mjög brýnt að erlendu fólki sem hingað kemur til 
langdvalar sé gert sem auðveldast að aðlagast islensku samfélagi. Ná tökum á íslensku 
og forðast félagslega einangrun. Slik úrræði kosta peninga og verður ekki sinnt nema 
skilgreint sé hver beri ábyrgðina í þessum efiium, rikið, sveitarfélögin eða 
atvinnurekendur.

Formbundið skrifræði eins og þetta frumvarp fjallar fyrst og fremst um með 
tilkynningaskyldu, dagsektum og skjalaframleiðslu er ekki líklegt til að skila neinum 
viðhlítandi árangri til þess að tryggt sé annars vegar að offjölgun erlendra starfsmanna 
frá láglaunasvæðum austur Evrópu valdi ekki tekju- og lífskjaraskerðingu fyrir 
islenskt verkafólk og hins vegar að réttindi þessara erlendu starfsmanna séu 
raunverulega tryggð, efnislega ekki bara formlega.

Þá er eftirlitsþátturinn stórt spumingamerki. Með frumvarpinu er verið að færa 
eftirlitið með launakjörum erlendra starfsmanna yfir á herðar Vinnumálastofiiunar.
Þar er ekki sú þekking og reynsla sem stéttarfélögin ráða yfir. Þá er ekki í 
frumvarpinu talað um að efla Vinnumálastofhun svo hún geti sinnt þessari auknu 
eftirlitsskyldu með eðlilegum hætti. Mikilvægt er að stéttarfélögin fái sterkari 
heimildir i frumvarpinu, verði það afgreitt frá vorþinginu, svo hægt verði að sinna 
eftirlitsþættinum betur og nýta þannig þá þekkingu sem er til staðar hjá 
stéttarfélögum. Þá hlýtur vera eðlilegt að ætla rikisskattstjóra ákveðna eftirlitsskyldu 
gagnvart opinberum sköttum.

Verði þessi breyting að lögum án nauðsynlegra undirbúningsaðgerða og aðlögunar er 
hætt við að hún valdi því að atvinnuleysi kunni að verða viðvarandi vandamál eins og 
víða í Evrópu. Framboð af fólki sem er tilbúið að vinna á lægri launum en Islendingar



verði svo mikið. Nú þegar hefur Verkalýðsfélag Húsavíkur fengið inn á borð til sín 
dæmi, þar sem erlend verkafólk frá einu af þessum aðildarríkjum sem tilgreint eru í 
frumvarpinu er tilbúið að koma til starfa í ferðaþjónustu i sumar gegn því að fá 
ráðningarsamning og 300 kr. í dagvinnulaun svo það komist inn í landið.

Af þessum sökum sem hér hefur verið tiltekið leggst Verkalýðsfélag Húsavíkur gegn 
þessu frumvarpi eins og meðfylgjandi ályktun stjómar og trúnaðarmannaráðs 
félagsins ber einnig með sér.

Virðingarfyllst,
Aðalsteinn Á. Baldursson 
formaður Verkalýðsfélags Húsavíkur.

Ályktun um frjálst flæði launafólks 1. maí

Verkalýðsfélag Húsavíkur gerir alvarlegar athugasemdir við að innlendur 
vinnumarkaður verði opnaður 1. maí fyrir milljónum íbúa átta þjóða í Austur Evrópu.

Með því að falla frá skilyrði um atvinnuleyfi má reikna með að jjöldi erlendra 
starfsmanna streymi til landsins í leit að vinnu þar sem þeir búa við viðvarandi 
atvinnuleysi og hörmuleg Jgör. Eflaust munu atvinnurekendur í einhverjum tilfellum 
nýta sér þessa aðstöðu til að koma sér upp ódýru vinnuafli og pressa á lcekkun þeirra 
kjara sem þekkjast á íslenskum vinnumarkaði. Þá er líklegt að aukið framboð á 
starfsfólki frá þessum löndum ýti enn frekar undir lœkkun markaðslauna, 
gerviverktöku og atvinnuleysi.

Verkalýðsfélag Húsavíkur telur íslenskan vinnumarkað ekki tilbúinn til að taka við 
auknu flœði launafólks 1. maí. Þess vegna telur félagið eðlilegt að fresta gildistöku 
reglnanna um nokkur ár og tíminn notaður til að setja skýrar reglur sem kveði á um 
ábyrgð fyrirtœkja sem ráða til sín erlent starfsfólk varðandi kjör og skattskil til 
opinberra aðila. Við eigum að nýta okkur reynslu annarra þjóða sem opnað hafa sín 
löndfyrir erlendu vinnuafli og lent íýmsum erfiðleikum, Því miður er ekki að sjá að 
íslensk stjórnvöld hafi gert það og því er veruleg hœtta á ferðum og reyndar 
óskiljanlegt að málið hafi ekki verið skoðað betur.

Þannig samþykkt á fiundi 18. apríl 2006


